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PAUTA ESPECÍFICA

Além das questões relativas à campanha nacional deste ano, 32º Conecef
também definiu como prioridade a defesa da Caixa 100% pública

O

32º Conecef (Congresso Nacional dos
Empregados da Caixa) aprovou a pauta
de reivindicações da campanha 2016.
Realizado de 17 a 19 de junho, teve entre os eixos de debate a defesa da Caixa 100% pública e mais contratações.
Foi aprovada a estratégia de campanha nacional
unificada dos trabalhadores dos bancos públicos e
privados, bem como a mobilização pelo Fora Temer, diante da ameaça real aos direitos dos trabalhadores e empresas públicas de serem privatizadas.
O Conecef teve como lema Lutar sempre vale a

pena – Nós somos a resistência. Os delegados também decidiram ampliar a mobilização contra a reestruturação e ao GDP (Gestão de Desempenho de
Pessoas), além de combater a violência organizacional (leia mais no quadro).
PARIDADE - O congresso também foi marcado
pela adoção do princípio da paridade de gênero,
que passou a ser obrigatória a partir deste ano conforme deliberação aprovada em 2013. Dessa forma,
dos 352 delegados, foram 185 homens (52%) e
168 mulheres (48%).

Confira as principais reivindicações dos empregados da Caixa
SAÚDE DO TRABALHADOR

FUNCEF

OUTRAS EXIGÊNCIAS

Os bancários querem que a pausa de dez minutos a
cada 50 trabalhados seja estendida a todos que fazem atendimento ao público, trabalham com entrada
de dados ou têm movimentos repetitivos.
Será cobrado que a Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho) seja organizada conjuntamente pelo Sindicato e a Cipa (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes). Com toda a infraestrutura sendo garantida pela Caixa.
Abertura obrigatória de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) no prazo de 24 horas para todos
os trabalhadores lotados na unidade, nas ocorrências
de assalto.

Como resultado dos debates sobre o fundo de pensão dos empregados, os delegados aprovaram que
seja mantido o Fundo para Revisão de Benefícios e
que o banco público arque com 100% do déficit causado nas situações em que foi utilizado o voto de Minerva. Além disso, o fim desse voto.

Toda hora extra feita seja paga, com o fim do banco de horas, do descomissionamento arbitrário e da
GDP (Gestão de Desempenho Pessoal).

SAÚDE CAIXA
Para melhorar a gestão do Saúde Caixa será reivindicado que o Conselho de Usuários tenha alterado
seu caráter de consultivo para deliberativo; que haja
o fortalecimento dos comitês de acompanhamento
de rede credenciada, incluindo custeio pela Caixa de
despesas com viagens dos integrantes.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
A estrutura das agências tem de ser melhorada
constantemente. Assim, será cobrado investimento maior da Caixa na Gilog e áreas que dão suporte
às unidades. Para as agências as propostas são: fim
do caixa minuto; manutenção da função de caixa; pagamento integral das funções; garantia da
substituição para todos os cargos, independente
da causa ou período de afastamento. A Caixa também será cobrada para que reveja seu conceito de
“agência deficitária”.
Será ampliada, ainda, a cobrança pela imediata reposição, via concurso público, de todos os que saíram
por meio do PAA (Plano de Apoia a Aposentadoria).

REESTRUTURAÇÃO
Foi decidido no Conecef que toda e qualquer reestruturação deve ser debatida previamento com a Comissão Executiva dos Empregados (CEE).
DEFESA DO BANCO PÚBLICO
Haverá campanha permanente das entidades representativas dos empregados pela manutenção da
Caixa 100% pública como instrumento de fomento
à economia, implementação de políticas públicas, e
agente de regulação e moderação do Sistema Financeiro Nacional.
Para envolver a sociedade nesse enfrentamento será
mantida a campanha Mais empregados para a Caixa,
Mais Caixa para o Brasil.
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Reação à extinção de caixas

América Latina
em defesa dos
bancos públicos
ENCONTRO

ENCUENTRO

Pelo terceiro ano
ALIANZA
LATINOAMERICANA
consecutivo, dirigenen defensa de las Bancas Públicas
tes sindicais bancários de países da
América Latina reuniram-se em prol da
defesa dos bancos
públicos. O encontro
realizado nos dias
ALIANÇA
26 e 27 de junho, em
LATINOAMERICANA
em defesa dos Bancos Públicos
Buenos Aires, na Argentina, teve um toque de urgência diante do
avanço do neoliberalismo no subcontinente e
as ameaças de privatização dessas instituições.
Um dos focos foi a importância desses bancos
para toda a sociedade e também sobre os riscos
representados aos trabalhadores pelos acordos
TPP (Transpacífico) e Tisa (Tratado Internacional
sobre Comércios de Serviços).
“Estamos atentos às ameaças impostas por
esse tipo de acordos que podem tornar reféns
os países menos poderosos e nossa resistência
a isso. O Brasil não é signatário, mas diante das
mudanças impostas pela conjuntura política,
devemos estar atentos”, afirma Rita Berlofa, presidenta da UNI Finanças Mundial.
Do encontro saiu manifesto em que Brasil,
Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia
e Costa Rica – além de Espanha e Tunísia – se
comprometeram com a luta em defesa das instituições públicas brasileiras, como BB e Caixa,
e com a discussão do papel do Estado, com governos desenvolvimentistas e voltados ao interesse coletivo.
Dionísio Reis, diretor executivo do Sindicato,
reforça que a Caixa é um símbolo para a América Latina e para o mundo. “E para continuar
assim precisa ser 100% pública. Daí a importância da forte mobilização e de podermos contar,
além dos empregados da Caixa, dos bancários
e do povo brasileiro, com a solidariedade dessa
Aliança Latinoamericana.”
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O anúncio de representantes da
Caixa, em negociação com o movimento sindical em 2 de junho,
de que a função de caixa seria extinta está se concretizando.
De acordo com denúncia de
empregados, a saída de bancários
que exerciam essa tarefa não é reposta. “Éramos três caixas e já não
dávamos conta. Há dois meses
fomos reduzidos para dois. Não
houve reposição e já disseram que
não haverá”, relata um bancário.
Na avaliação do Sindicato a medida imposta pela direção da Caixa integra estratégia que objetiva
precarizar condições de trabalho.

Além disso, como não há reposição, essa tarefa seria ocupada por
outros bancários – como o tesoureiro - que receberiam por minuto trabalhado no caixa.
Outro temor dos bancários refere-se ao fechamento de agências consideradas
“deficitárias”.
“Ampliaremos a mobilização para evitar o fim da
função de caixa e contra o projeto ‘caixa minuto’. Para sermos
vitoriosos é essencial que todos
entrem nessa luta”, afirma o dirigente sindical Francisco Pugliesi, orientando os trabalhadores a

entrarem em contato pelo 31885200 para que sejam marcadas
reuniões com o Sindicato.

Occhi nega, mas não convence
O novo presidente da Caixa, Gilberto Occhi, afirmou em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo
que a privatização, ou abertura de
capital do banco público, não está
nos planos da instituição e do governo interino.
Porém, por conta de contradições
em relação às posições defendidas

anteriormente e até na mesma entrevista, o executivo não convenceu.
O mesmo Occhi já afirmou ser favorável à abertura do capital das áreas de seguros, loterias e cartões para
depois, como segundo passo, fazer a
abertura do capital do banco.
“Sem dúvida a mobilização dos
bancários e da sociedade na defesa

da Caixa e das estatais incomodou”,
avalia o diretor do Sindicato Dionísio Reis. “Não importa qual nome
queiram dar. Se privatização, abertura de capital, joint venture ou parceria com iniciativa privada. Não aceitaremos que a Caixa seja submetida
à lógica de mercado em detrimento
do seu papel para o Brasil.”

PLS 555 será levado ao Supremo
O Comitê Nacional em Defesa
das Empresas Públicas ingressará com Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no Supremo
Tribunal Federal (STF) contra o
Projeto de Lei do Senado 555 (PLS
555). O chamado Estatuto das Estatais foi aprovado pelos senadores
em 21 de junho.
Depois de muita mobilização –
protestos e paralisações em locais
de trabalho e corpo a corpo junto
a parlamentares – foi retirado do
texto questões que poderiam abrir
as portas à privatização. Foi retirada, por exemplo a obrigatoriedade
de a Caixa ter de se tornar sociedade anônima.
O comitê pretende acabar de vez
com o PLS 555, por enteder que,
por se tratar de governança de estatais, deveria partir do Executivo e
não do Legislativo, como ocorreu.

Risco de privatização no PLS 555 só
foi afastado devido à intensa mobilização dos empregados e do movimento sindical que protestaram em
São Paulo e em Brasília

